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ГОСПОД   И, ОЧИТЕ МОИГОСПОД 

Пишува:  
аџика Живанка ФИЛИПОВСКА

Света Марија 
Египетска на Бога се 

моли,
издигната високо над 

пустината, во воздухот 
стои,

телото го уништила, 
духовно се издигнала,

со покајнички 
молитви, до Бога се 

приближила.
Полни 48 години 

минува во пустината,
облеката времето й ја 
искинало, дотрајало.

Таа е гола, на студ, 
дожд, на силни 

горештини,
поцрнета, слаба, со 

бела коса.
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Во еден манастир во Па-
лестина живеел јеро мо-
нахот старецот Зосим. 

Еднаш, за време на Чесниот 
Пост, движејќи се низ Јор дан-
ската пустина, загледал едно 
човечко битие со суво, голо и 

црно, од сон-
цето вос пале-
но тело, со 
коса бела како 
снег. Тоа била 
Све та Марија 
Еги  петска. 

Кога таа од-
далеку го здогле-

дала Зосима како 
доаѓа, почнала да 

бега во длабочината 
на пустината. Трчајќи 

по неа, тој ја прашал 
зошто бега од него и 

заради што живее во оваа 
пустина. Света Марија Еги пет-
ска истрчала на неговата дру-
га страна и извикала: "Авва 
Зосиме, прости ми заради Гос-
пода, не можам да излезам 
пред тебе, зашто сум жена, а 
гола сум!" Тогаш Зосим й ја 
дофрлил својата горна ман-
тија (расото), таа се загрнала 
и излегла пред него. Зосим бил 
исплашен слушајќи го свое то 
име од непозната жена. Тој 
пад нал пред неј зините нозе и 
со солзи ја молел да не го крие 
од него своето житие, туку да 
му раскаже сè, за да ги обе-
лодени големите Божји дела. 
Таа му ги исповедала нај важ-
ните моменти од својот живот:

"Јас сум, оче, родена во 
Египет. Кога имав 12 години и 
кога моите родители беа уште 
живи, јас се откажав од нив-
ната љубов и отидов во Алек-
сандрија. И бидејќи ја изгубив 
невиноста, се оддадов на не-
воздржливо и ненаситно блуд-
ничење... Седумнаесет полни 
години поминав во разврат... 
Незгаслив блуден оган горе-
ше во мене, и јас постојано се 
тркалав во калта на блудот". 

Гонета од телесниот блу-
ден оган, таа седнала еден 
ден на лаѓа која пловела кон 
Ерусалим и со група млади 
луѓе пристигнала во Светиот 
град. На денот Крстовден, са-
кала и таа да влезе во црквата 
и да му се поклони на Чесниот 
Господов Крст. Се приближила 
кон вратата на црквата, но 
кога стапнала на прагот, ја 
задржала некоја невидлива 
сила која не й давала да вле-
зе. Се прашувала себе си: Што 
е тоа што не ми дава да го ви-
дам Животворното Дрво на 
Крстот Господов? Се сетила за 

своите дела и почнала да пла-
че и да се удира по градите. 
Ги подигнала своите очи на-
горе и на ѕидот ја видела ико-

ната на Богородица. Почнала 
да й се моли да й дозволи да 
влезе да го целива Чесниот 
Крст. Пред Богородица ја ис-
поведала својата грешност. 

от Крст! И Ти биди ми најве-
родостоен сведок пред Синот 
Твој, дека никогаш веќе тело-
то свое нема да го осквернам 
со блуд, туку штом ќе го ви-

"A sega te prekolnuvam o~e, vo Isusa Hrista Boga, 
Spasitelot na{, ni{to od ova {to go slu{na od mene 
da ne go ka`e{ nikomu, dodeka Bog ne me zeme od 
zemjata".

Ветила дека потоа ќе отиде 
таму каде што Светата Бого-
родица ќе ја упати: "О, Дево, 
Владичице, Која Бога Логосот 
со телото си Го родила!... На-
реди, о, Владичице! И мене да 
ми се отвори вратата заради 
поклонување на Божестве ни-

дам Светото Дрво Крсно на 
Твојот Син, јас ќе се откажам 
од светот и од сè на светот, и 
веднаш ќе отидам таму каде 
што Ти самата, како Посред-
ница на моето спасение, ќе 
ме упатиш". 

Откако го рекла тоа й било 
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Со благослов на Неговото 
Ви соко Преосвештенство 
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АПЕЛ
Манастирот "Си Свети" 

има огромно културно и 
историско значење, тоа е 
свето место на многу чуда. 
Редакцијата "Македонско 
сонце" упатува апел до сите 
Македонци во државава и до 
оние кои се наоѓаат насекаде 
во светот да го дадат својот 
финансиски придонес за 
негово обновување и 
одржување, за да го зачуваме 
од забот на времето.
Чудата на манастирот 
"Си Свети" се бројни за: 

исцеление, имање пород, 
одржување во живот, среќа, 
радост и сл.  
МАНАСТИР "СИ СВЕТИ" 

("СИТЕ СВЕТИИ")
Жиро-сметка: 
530-0003005453-64 
ОХРИДСКА БАНКА А.Д. 
ОХРИД 
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дозволено да влезе во црк-
вата. Го видела Чесното и Жи-
вотворно Дрво на Крстот, му 
се поклонила, го целивала со 
голема почит и страв и излег-
ла брзајќи кон иконата на сво-
јата Заштитничка, кон Пресве-
тата Владичица. Паднала на 
колена и ја молела да ја упати 
каде треба и да ја води по 
патот на покајанието. Го слуш-
нала гласот кој й рекол: Ако 
го преминеш Јордан, ќе нај-
деш добар мир! Света Марија 
Египетска излегла од црквата, 
купила три леба и тргнала за 
Јордан. На зајдисонце дошла 
до црквата "Свети Јован Крс-
тител", крај Јордан. Овде пре-
ноќила, а утредента се причес-
тила со пречистите и живо-
 творни Тајни Христови. Виде-

ла еден мал чамец и се пре-
фрлила на другата страна на 
реката Јордан. Дошла во пус-
тината во која проживеала 
цели 48 години, во маки, во 
страв, во борба со страстните 
помисли. Толку години не ви-
дела ниту човек, ниту ѕвер. Се 
хранела со зелје. 

Кога стоела на молитва, 
Зосим ја видел како стои воз-
дигната во воздухот. "А сега 
те преколнувам оче, во Исуса 
Христа Бога, Спасителот наш, 
ништо од ова што го слушна 
од мене да не го кажеш ни-
кому, додека Бог не ме земе 
од земјата", му рекла Света 
Марија Египетска на Зосима. 
Таа, исто така, го замолила, ид-
ната година, на Свети Вели ки 
Четврток, да й донесе од све-

тите Дарови на брегот на Јор-
дан, па таа ќе дојде да се при-
чести. Откако му го кажа ла сè 
тоа, отишла во внатреш носта 
на пустината, а Зосим се вра-
тил во манастирот.

Поминала една година. Се 
приближил денот Велик Че-
тврток. Зосим пристигнал на 
брегот на реката Јордан, но-
сејќи со себе света причест и 
ја чекал Преподобната Мари-
ја Египетска. Таа се појавила, 
и во ноќта со полна месечина 
видел како таа ја осенила со 
крстен знак реката Јордан и 
тргнала по водата, и одејќи 
по површината на водата како 
по суво, дошла кај него. Го 
замолила да го прочита Сим-
болот на верата и Господовата 
молитва Оче наш, а потоа се 
причестила со пречистите и 
животворни Тајни Христови. 
Ги кренала рацете кон небото 
и расплакана повикала: Сега 
отпушти ја со мир Својата слу-
гинка Господи, зашто очите 
мои го видоа спасението Твое! 
Го замолила Зосима, идната 
година повторно да дојде на 
оној поток каде што се виделе 
првиот пат. И, осенувајќи го 
повторно Јордан со крсниот 
знак, го поминала како и пр-
виот пат, а старецот Зосим се 
вратил во манастирот. 

Поминала една година и 
Зосим тргнал на пат во пус-
тината. Патувал долго и до-
шол до потокот. Застанувајќи 
покрај потокот, на источната 
страна видел како светител-
ката лежи мртва. Рацете й 
биле прекрстени на градите, 

а со лицето била свртена кон 
Исток. Веднаш притрчал. Пла-
чел многу и ги изговорил по-
требните псалми. Извршил и 
опело. Тој видел над нејзината 
глава напишано: Погребај го, 
ава Зосиме, на ова место, те-
лото на смерната Марија, пре-
дај го правот на правта! Моли 
го Господа за мене, се прет-
ставив на први април, на са-
мата ноќ на Спасоносното 
стра дање Христово, по при-
чес тувањето со Божествените 
Тајни. (Преподобна Марија се 
упокоила во 522 год.) 

Од овој натпис Зосим го 
дознал името на пре подоб на-
та и затоа многу се израдувал. 
Но, дознал и едно необично и 
страшно чудо, дека таа мина-
тата година, онаа иста ноќ 

кога се причестила, дошла до 
тој поток, до кој тој морал да 
патува дваесет дена, и вед-
наш се претставила пред Бога, 
заминала кај Бога. Зосим тре-
бало да ја погреба. Видел еден 
огромен лав кој стоел покрај 
светителката. Зосим му рекол 
на лавот да го ископа гробот 
со своите шепи. Лавот веднаш 
со предните нозе ископал 
дуп ка во која можело да се 
стави телото на светителката. 
Зосим го погребал светото 
тело на познатата светителка 
во светот, Светата Препо доб-
на Ма рија Египетска. Потоа 
Зосим и лавот се разделиле. 
Зосим се вратил во својот 
манастир и им раскажал на 
сите монаси сè за Препо доб-
ната Марија Египетска. 

Светата Преподобна Ма ри-
ја Египетска останува да све-
дочи пред целиот свет дека 
Господ ги прославува пока-
јаните грешни души. Оваа 
храбра светителка, освен на 
први април, како пример на 
покајание се спомнува и во 
петтата седмица на Чесниот 
Голем Пост.
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